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O livro traz uma análise do 
fenômeno da violência pra-
ticada por torcedores no 
âmbito esportivo, especial-
mente no cenário do futebol 
e os mecanismos escolhidos 
pelo legislador para o en-
frentamento desta delicada 
questão que, diuturnamente, 
é debatida e discutida não 
apenas nos meios acadêmi-
cos e jornalísticos, mas pela 
sociedade em geral. 
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O tema delito e esporte está certamente inserido entre os 
mais debatidos na crônica jornalística, especialmente no Bra-
sil e na América Latina, locais nos quais o futebol e as torci-
das organizadas fazem parte no cotidiano político-social-po-
licial. O autor, mediante sua experiencia à frente do Anexo 
de Defesa do Torcedor, busca compreender a dimensão de 
sociabilidade dos subgrupos organizados e a violência levada 
a efeito no cenário esportivo. 
Nessa lógica, para além de uma análise de simples verifica-
ção de constitucionalidade ou não, o autor busca interpretar 
a escolha do legislador para o enfrentamento deste especial 
tipo de violência – o art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II do Estatuto 
do Torcedor.  Parte-se, assim, de uma atividade interpretati-
vo-teleológica de redução típica, articulada com conhecimen-
tos dogmáticos dos injustos de posse, auxiliada, também, pela 
criminologia na busca da compreensão das subculturas delin-
quentes, bem como da análise empírica de dados extraídos 
do Anexo de Defesa do Torcedor e do estudo do ambiente de 
risco representado pelo futebol. 
Não obstante o tipo penal atenda a uma política criminal 
global de segurança nos eventos esportivos, o objetivo é, con-
siderando o tipo autonomamente legítimo, criar critérios ma-
teriais que permitam a imposição de pena a determinados 
comportamentos praticados por torcedores, isto em determi-
nados contextos específicos.
O livro, por fim, discute o fenômeno da violência no futebol 
por uma perspectiva criminológica, as respostas jurídicas à 
violência no esporte no Brasil e no exterior e a escolha penal 
do legislador para o enfrentamento de tal fenômeno. 
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Apresentação

Há alguns anos, quando ULISSES AUGUSTO PASCOLATI 
JÚNIOR, manifestou-me a vontade de ingressar no curso de pós-gra-
duação da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, confesso que 
abracei, de pronto, a ideia. Muitas foram as razões para isso. A primeira 
e mais relevante, sediada em termos estritamente acadêmicos, derivava 
de sua dissertação de mestrado defendida na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC/SP) no ano de 2012. Lembro-me da 
defesa, da qual fui honrosamente convidado a compor a banca exa-
minadora pelo querido Professor OSWALDO HENRIQUE DUEK 
MARQUES, que ocupava então a posição de orientador e condutor 
de um trabalho interessantíssimo sobre o princípio da insignificância e 
sua possibilidade de aplicação no cotidiano forense brasileiro. Naquele 
momento, e sempre amparado no texto produzido mediante a segura 
orientação do Professor DUEK, percebi a capacidade intelectual e o 
rigor acadêmico que poderiam seguir muitos caminhos adiante.

A outra razão, essa talvez secundária, competiu um pouco ao 
destino. Na virada dos anos de 2003 e 2004, portanto ainda no início 
do novo século, eu, então graduado e recentemente egresso dos ban-
cos acadêmicos da São Francisco, iniciei minha atividade docente em 
cursos preparatórios para concursos públicos. Lá encontrei outro jovem 
colega professor, o qual também acabara de formar-se em Direito, no 
mesmo ano que eu, na Universidade Mackenzie. Nos corredores, nos 
papos entre uma aula e outra, iniciou-se um sincero coleguismo, depois 
transformado em amizade, capaz de compartilhar as agruras e os anseios 
que todo e qualquer jovem possui sobre a própria trajetória profissional 
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e os desafios das ciências jurídicas, especialmente as criminais. Ainda 
que na vida tenhamos trilhado rumos diversos, eu na universidade e 
na advocacia e ele na carreira da magistratura, o fato é que a relação 
superou o tempo e a distância natural das escolhas feitas por cada um. 

O ingresso de ULISSES no curso de doutoramento da USP, 
portanto, era inexorável, fruto derivado de uma longa atividade no 
magistério em várias instituições, na magistratura e, principalmente, 
na preocupação de buscar o conhecimento que fosse capaz de auxiliar 
a mais adequada e racional resolução das demandas jurídicas em sua 
atividade profissional. O trabalho, ora apresentado ao público leitor, é, 
acima de tudo, produto desse longo e consistente percurso.

O livro publicado foi originalmente intitulado “Os atuais crimes de 
posse e sua legitimidade: o exemplo do art. 41-B do Estatuto do Torcedor”. Sua 
aprovação unânime, como tese doutoral, perante a banca examinadora 
decorreu de algumas das dimensões que explicam as razões da eleição 
do tema e o conteúdo que apresenta ao discorrer sobre a matéria.

A escolha do tema, ao que sempre me pareceu, teve como fator 
decisório dois aspectos. Um deles relacionado ao espaço comum de 
todo brasileiro, ou seja, o intenso grau de proximidade com o esporte, 
principalmente o futebol. Nesse país, parte de nossa subjetividade é 
identificada com o clube que torcemos, com as paixões futebolísticas 
herdadas da família, com as infindáveis conversas em rodas de amigos 
sobre os destinos dos campeonatos e as projeções de vitórias e derrotas 
do time do coração. O brasileiro é, de modo mais ou menos peculiar, 
um torcedor. Em nossa cultura popular faz sentido a frase já atribuída 
a NELSON RODRIGUES, ou mesmo a ARRIGO SACCHI, téc-
nico da seleção italiana vice-campeã da Copa do Mundo sediada nos 
Estados Unidos em 1994: “Das coisas menos importantes da vida, o futebol 
é a mais importante”. 

O segundo fator decisivo, esse já confidenciado por várias vezes 
pelo autor, foi sua dedicação, na condição de juiz de direito, à imple-
mentação efetiva dos Juizados do Torcedor no Estado de São Paulo. 
Lembro-me, principalmente a partir dos anos 1990, e nesse ponto o 
histórico trazido no livro é irrepreensível, que foi notório o aumento 
de episódios de violência nos estádios brasileiros, fenômeno não apenas 
restrito aos grandes centros do país, mas em todo o território nacional. 
Em dado momento, as torcidas organizadas foram literalmente banidas 
dos estádios, identificadas, no ideário da segurança pública replica-
do pelas autoridades, como autênticas organizações criminosas cujo 
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combustível existencial era a violência, o ódio e a intolerância nutrida 
contra todos aqueles que não fossem adeptos do mesmo clube. Anos 
depois, e ao se deparar com o cotidiano dos problemas das arquibancadas 
brasileiras, o autor percebeu que a generalização parecia problemática, 
pois, a despeito de condutas toscas e intoleráveis, cuidavam-se princi-
palmente de jovens, gente da periferia e que acabava por encontrar nas 
associações de torcedores um espaço de reconhecimento e de identidade 
inexistente para eles na sociedade em geral. 

Essa duplicidade de fatores, vistos em conjunto, explica a escolha 
do tema e principalmente o recorte feito pelo autor. Não se trata aqui 
propriamente de um livro sobre a violência no esporte, enquanto ati-
vidade desenvolvida na forma de competição. Sobre esse plano, aliás, 
excelentes trabalhos já foram escritos, destinados a definir os limites 
tênues entre as regras desportivas e a incidência do reforço da tutela 
jurídico-penal. Exemplo disso, a merecer a citação, é a tese doutoral 
produzida por BEM e apresentada perante a Universidade de Milão. 
Naquela densa obra, dentre outros muitos aspectos, busca-se discutir 
a eventual legitimidade e as possíveis consequências da utilização do 
Direito Penal em casos a envolver a violência entre os atletas nas múl-
tiplas modalidades. Menciona-se a utilização da definição de MARTIN 
BERTMAN de ser o esporte uma “espécie de jogo entre dois ou mais 
seres humanos, que implica diretamente em habilidades e/ou poten-
cialidades físicas em uma disputa cujo propósito representa a vitória”. 
Sob o plano analítico e normativo, todo esporte é definido por regras 
constitutivas e regulatórias. As primeiras são aquelas que garantem a 
sua identidade, sem as quais a modalidade se despe de seus próprios 
caracteres elementares, descaracterizando-se. Cuida-se do uso da bola e 
dos pés no futebol ou da raquete no jogo de tênis. As regras regulató-
rias, ao seu turno, permitem a adequada realização do jogo, asseguram 
a sua lisura e estão reguladas em cada partida sob a autoridade absoluta 
de um árbitro (BEM, Leonardo Schmitt de. Responabilidad penal en el 
deporte. Curitiba: Juruá, 2014, p. 108). 

ULISSES seguiu outro rumo não menos fundamental. Sua pre-
ocupação reside não na violência ínsita ou interna ao esporte, porém 
naquela capaz de transpor os limites da atividade esportiva, ou seja, 
de espraiar-se pelas arquibancadas e de estabelecer padrões compor-
tamentais ilícitos que somente ganham significado quando inseridos 
no contexto de uma disputa. Ainda que esse fenômeno não possa ser 
atribuído exclusivamente ao futebol, é inegável que o esporte mais 
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popular do mundo concentra as maiores incidências, razão pela qual a 
utilização da tutela penal transformou-se em instrumento estatal em 
praticamente todos os países ocidentais. 

De modo metodologicamente correto, o autor inicia com um 
longo desenvolvimento histórico da violência no futebol. Passa por uma 
interessante análise das legislações internacional, priorizando os países 
que já ergueram a Copa do Mundo como um fator simbolicamente 
demonstrativo da importância do esporte nestas nações. Chega, após 
esse escorço, ao Brasil, onde o Estatuto do Torcedor, aprovado no ano 
de 2003, ganhou grandes alterações por meio da Lei nº 12.299/2010. 
A modificação legislativa, se de um lado representou a preocupação 
das autoridades brasileiras com a regulação das condutas dos indivíduos 
em face dos eventos que sediaríamos nos anos subsequentes, de outro 
lado definitivamente lançou mão do Direito Penal, criminalizando a 
violência nos estádios, a corrupção esportiva, o “cambismo” e outras 
formas de fraudes. 

Exatamente do diagnóstico dessa regulação penal que surge o 
ponto mais alto do livro. O autor sentencia que esse Direito Penal 
aplicado ao esporte é constituído por dois pilares: a prevenção e, em 
consequência, a segurança. Inicia-se, assim, uma profunda apresentação 
das fórmulas dogmáticas utilizadas pelo legislador para lidar com os 
ilícitos nesse âmbito, tais como os crimes de perigo, as infrações con-
travencionais ou de polícia, os delitos de “status” e, principalmente, os 
delitos de posse. Daí, aliás, o destaque conferido ao art. 41-B, §1º, II, 
do Estatuto do Torcedor, o qual consubstancia um tipo incriminador 
que sintetiza razões de segurança, promove a antecipação de tutela e 
expõe abertamente a crise atual do princípio da lesividade ou ofensi-
vidade penal. 

Os denominados delitos de posse - no caso rotulado na espécie da 
conduta de portar, deter ou transportar, no interior do estádio ou em 
suas imediações, em dia de realização de evento esportivo, quaisquer 
instrumentos que possam servir para a prática de violência - são hoje 
um dos temas de maior reflexão da dogmática jurídico-penal. Em face 
do desafio, o autor resolveu dirigir-se ao Velho Continente, onde teve a 
oportunidade, durante a desenvolvimento da tese, de ser pesquisador-
-visitante na Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, cujo Professor 
Catedrático JESÚS-MARÍA SILVA-SANCHÉS coordena um dos 
mais notáveis grupos de acadêmicos no assunto. Lá obteve a aceitação 
de co-orientação da amiga e Professora NURIA PASTOR MUÑOZ, 
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que dividiu comigo a responsabilidade de direção do trabalho e que, 
certamente, sem ela a pesquisa dificilmente atingiria o nível máximo 
de excelência.

Em resumo, o livro, agora publicado em sua versão comercial, 
entrega com fácil acesso ao público leitor uma abordagem jurídica 
contemporânea, dotada de altíssimo rigor científico e sobre um tema 
dos mais interessantes. A tese doutoral de ULISSES, para a Universi-
dade de São Paulo, significa a manutenção do grau de profundidade 
que sempre esperamos. Para o orientador, permite a aprazível sensação 
do dever cumprido. Finalmente para o autor, sintetiza os seus anos de 
trabalho e dedicação, conferindo-lhe, mais que justamente, o título de 
mais alto grau no universo acadêmico e científico. 

Alamiro Velludo Salvador Netto

Professor Titular do Departamento de Direito Penal, Medicina 
Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade 

de São Paulo (FD/USP). Advogado.
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Prefác io

Quando o Doutor Ulisses Pascolati disse-me que queria escrever o 
seu doutoramento sobre o crime de posse previsto no artigo 41-B, §1º, 
inciso II do Estatuto do Torcedor, eu sabia que tinha uma pessoa corajosa 
na minha frente, porque a questão que ele estava prestes a enfrentar 
era muito difícil. O Doutor Pascolati queria tratar sobre a legitimidade 
do crime de posse presente no Estatuto do Torcedor e, para isso, tinha 
que se aprofundar no injusto de um crime que combina elementos de 
posse e elementos de organização criminosa. Ao mesmo tempo, o tema 
escolhido era muito importante para a aplicação do direito penal no 
Brasil. Com isso, o Doutor Pascolati expressava precisamente as duas 
facetas que o caracterizam: o interesse pelo dogma jurídico-criminal e o 
interesse pela justiça no exercício da sua profissão: o Pascolati dogmático 
e o Pascolati juiz. É claro que foi uma grande honra para mim poder 
codirigir sua tese de doutorado junto com o Professor Alamiro Vellu-
do, a quem também agradeço por tal codireção. Uma honra, porque o 
Doutor Pascolati se apresentou como um pesquisador incansável, não 
desistindo quando a pesquisa se tornou difícil, não poupando esforços 
para por um fim (um bom fim!) a este projeto.

Como expressa claramente Pascolati, os crimes de posse têm sido 
objeto de intenso debate. Na verdade, até mesmo a possibilidade de 
punir a “posse” foi questionada, visto tratar-se de um estado de coisas. 
Pascolati analisa corretamente esta discussão, mas concentra-se num 
problema mais complexo e importante, qual seja, se pode ser punida a 
posse de objetos dentro e ao redor dos estádios desportivos que não são 
proibidos em si mas que podem ser utilizados de uma forma perigosa. 
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Neste sentido, Pascolati identifica adequadamente as razões da punição 
que estão “fora do injusto” (ou seja, perigo de comportamento futuro, 
suspeita de intenção criminosa, Direito penal de autor) e as rejeita como 
base para a punição. Não seria, portanto, legítimo punir o torcedor, nem 
por ser quem é (pela sua simples condição), nem pela suspeita de que, 
carregando objetos contundentes, ele possa ter a intenção de cometer 
crimes. Se existe um caminho para legitimar a punição do torcedor, 
esse caminho deve ser para explicar a natureza injusta da posse, não a 
suspeita do que o possuidor pode fazer no futuro com o objeto pos-
suído. E é neste ponto que Pascolati explica claramente como na posse 
do torcedor convergem dois elementos que impregnam essa posse de 
significado criminoso: a posse de um objeto no contexto do estádio e 
as características do possuidor determinam que a posse do torcedor no 
estádio, no trajeto ou nos seus arredores, em dia de evento esportivo, 
tenha um significado objetivo de ameaça não condicional. O titular 
não seria punido, portanto, pelo que “ele pode pretender fazer” ou por 
ser quem é, mas porque, ao possuir tais objetos comuns no contexto 
do estádio, ele expressa uma ameaça, o anúncio de comportamento 
criminoso futuro - uma ameaça que implica uma quebra de segurança. 

A tese do Ulisses Pascolati, que hoje vem à luz, espelha um esforço 
dogmático extremamente importante na interpretação de um tipo cri-
minoso complexo. É um trabalho que se concentra na base da punição 
legítima deste crime e, por isso, é uma contribuição muito importante 
para a discussão jurídico-criminal e a prática brasileira. Parabéns ao 
autor e parabéns à ciência criminal brasileira!

Nuria Pastor Muñoz
Professora de Direito Penal da Universidade Pompeu Fabra,  

Barcelona, Espanha. 
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Int rodução

A expansão do direito penal e, portanto, do âmbito da punibilidade, 
é hoje amplamente discutida na doutrina jurídico-penal. Moderna-
mente, não há um texto ou livro jurídico, daqueles que realmente se 
proponham a compreender a realidade social, especialmente quando 
inserida em um contexto de sociedade de risco, que não aborde o 
avanço punitivo levado a efeito pelo Estado por meio de sua ferramenta 
mais incisiva nos direitos e liberdades: o direito penal. Uma constatação 
dessa assertiva é a utilização em escala dos crimes de perigo abstrato 
no viés dos delitos de posse, os quais muito se afastam de uma noção 
de periculosidade a justificar a intervenção do direito penal quando o 
referencial é o bem jurídico protegido.

Ao lado da expansão do direito penal e da crescente utilização dos 
delitos de posse, não se pode deixar de notar a dicotomia político-cri-
minal que orienta não apenas o legislador, mas também o aplicador da 
lei, fundamentada na discussão segurança versus liberdade, numa clara 
alusão à eficiência do sistema penal. Dentro deste discurso, o que se 
percebe – e isto também vem subjacente nos delitos de posse –, é o 
avançar de um Estado policial-prevencionista em detrimento de um 
Estado de direito cujas garantias foram sendo consolidadas ao longo 
dos séculos. 

É dentro desta visão expansiva e considerando, ainda, o conhe-
cimento adquirido por outras áreas das ciências humanas no estudo 
das subculturas delinquentes, notadamente pela criminologia, que se 
pretende analisar o injusto possessório retratado no art. 41-B, parágrafo 
1º, inc. II, do Estatuto do Torcedor, para além de uma visão deonto-
lógica do próprio direito ou mesmo do direito penal, na busca de um 
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conteúdo material próprio. Para tanto, além dos conhecimentos da 
sociologia criminal, também serão considerados referenciais históricos 
voltados ao ambiente esportivo do futebol, bem como a captação e 
observação empírica de dados fáticos que circundam a aplicação deste 
dispositivo penal para uma melhor compreensão e percepção desta 
realidade, sem desconsiderar questões dogmáticas voltadas aos delitos 
de posse de maneira geral.

Diante deste quadro, pretende-se, com este estudo, propor uma 
solução dogmática para o injusto de posse do art. 41-B do Estatuto 
do Torcedor, visando conter a utilização do sistema criminal e, por 
conseguinte, da violência prevista na pena. Visa-se, com este desiderato, 
alcançar uma interpretação teleológico-restritiva da norma contida no 
tipo em referência. Em outras palavras: sempre tendo como premissa 
o respeito aos direitos individuais, corolário de um Estado de direito, 
busca-se analisar a validade ou a legitimidade do ilícito, representativo 
de um fragmento de realidade, numa dimensão material própria de 
concretude, mesmo que o aludido tipo penal esteja inserido, e tenha 
sido pensado, em uma lógica prevencionista-utilitária.

Para o desenvolvimento deste objetivo, o trabalho divide-se em 
cinco capítulos, dispostos de forma que possa levar o leitor a compre-
ender a realidade sobre a qual se busca analisar o tipo do art. 41-B, bem 
como do próprio universo dos injustos possessórios.

O primeiro capítulo destina-se a mostrar o cenário de aplicação 
do art. 41-B do Estatuto do Torcedor. Especificamente, a evolução do 
futebol no Brasil e como este esporte é associado, histórica e cultural-
mente, à prática de atos de violência por parte da massa. Ao lado deste 
fator histórico, pretende-se apresentar o surgimento do fenômeno das 
“torcidas organizadas”, sua evolução e seu crescimento até a configura-
ção atual. Para tanto, busca-se mostrar a composição destas organizações 
de torcedores e analisar como elas se comportam no contexto social 
esportivo. A despeito disto, o objetivo maior é, com apoio da ciência 
criminológica, caracterizar este agrupamento de pessoas como uma 
variação de uma subcultura delinquente e, portanto, mostrar como 
esta caracterização ajuda a compreender a necessidade da aplicação dos 
injustos de posse do art. 41-B a algumas situações concretas. 

O segundo capítulo leva em conta o cenário desenhado no capítulo 
anterior e analisa, do ponto de vista normativo, o contexto de risco no 
qual a prática do futebol está inserida, tanto sob a perspectiva endógena 
das lesões esportivas, as quais podem influenciar o comportamento 
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da massa, quanto da perspectiva da violência exógena praticada pela 
própria massa. Com suporte político-criminal de modelos internacio-
nais – países nos quais a prática do futebol é culturalmente arraigada –, 
busca-se apresentar como os Estados lidam com esta questão, ora com 
mais, ora com menos conteúdo preventivo-policial, bem como justificar 
a escolha do legislador brasileiro pelo art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II do 
Estatuto do Torcedor. Também, neste capítulo, imperioso demonstrar 
a evolução legislativa brasileira – Estatuto do Torcedor – acerca da 
proteção conferida ao próprio torcedor. Em um primeiro momento, 
a preocupação da segurança fora dogmaticamente tratada por meio de 
dispositivos civis e administrativos. Todavia, em um segundo momento, 
com a evolução das práticas violentas, o legislador buscou suporte em 
dispositivos de natureza penal, tanto para comportamentos diretamen-
te relacionados à violência, como é o caso do art. 41-B em toda sua 
generalidade, quanto para comportamentos penais que indiretamente 
possam ensejar a prática de atos violentos, tendo em vista influência 
exercida sobre a massa. 

O terceiro capítulo preocupa-se em situar a questão dentro daqui-
lo que se denomina “infrações de polícia”. O objetivo é mostrar que 
este tipo instrumental legislativo, representado pelos injustos de posse, 
vem sendo historicamente utilizado no Brasil. O principal exemplo 
histórico é a repressão aos capoeiras. Mesmo se aproximando de um 
Estado policial, diante do viés preventivo, é possível entender que este 
injusto pode ser aceito e ter um conteúdo material próprio dentro das 
balizas de um Estado de direito. Procurar-se-á demonstrar a inexistên-
cia de diferenças de essência entre crime e contravenção e que ambos 
institutos são submetidos à mesma disciplina dogmática, motivo pelo 
qual é indiferente tratar a questão como crime ou como contravenção.

O quarto capítulo volta a atenção para a dogmática dos delitos 
de posse, especialmente a algumas questões que devem ser enfrentadas 
antes de qualquer análise de legitimação material. Em um primeiro 
momento, após uma rápida abordagem do contexto político-criminal 
e da evolução histórica do conceito civil de posse, será buscado, com 
o auxílio do próprio direito privado, um conceito normativo de posse 
penal. Na sequência, é formulado um conceito penal de posse. Com 
a ajuda de três exemplos de reais situações possessórias, a ideia central 
é discutir, com apoio da moderna doutrina, a natureza jurídica do 
injusto possessório como uma ação, omissão ou estado. Todavia, antes 
desta discussão – e até mesmo porque as questões são interligadas –, 
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pretende-se apontar para a desnecessidade de um conceito de ação 
penal (ou de um supraconceito), ainda mais voltado aos injustos de 
posse, podendo o conceito de ação ser extraído do próprio tipo penal, 
o que nada prejudicaria a compreensão da posse como estado. Esta 
discussão mostra-se importante uma vez que, somente sobre uma 
conduta possessória suficientemente idônea para receber qualquer 
valoração de cunho axiológico (substrato valorativo), é que se pode 
passar ao passo seguinte, que é a discussão acerca da legitimidade 
material dos injustos de posse. Esta tarefa, saliente-se, parte da pre-
missa de que os injustos de posse possuem uma legitimidade material 
autônoma. Assim, com esta premissa e com apoio na classificação 
exposta pela professora Nuria PASTOR MUÑOZ, é que se buscará 
a formulação de uma classificação própria para o crime do art. 41-B, 
parágrafo 1º, inc. II do Estatuto do Torcedor, que assim denomina-
remos: “posse, em si mesma, não perigosa, de objetos, igualmente, de 
per se não perigosos, mas que, ambos, conjuntamente, em contexto 
específico, tornam-se perigosos.” 

O quinto capítulo, por fim, dentro da classificação anteriormente 
exposta, tem por objetivo a redução teleológica buscada para o art. 
41-B, parágrafo 1º, inc. II do Estatuto do Torcedor. Para esta tarefa, 
serão consideradas as análises acerca da caracterização dos grupos de 
torcedores como uma subcultura delinquente e, também, pesquisa 
empírica realizada sobre dados captados junto ao Anexo de Defesa do 
Torcedor, tanto referente aos próprios torcedores quanto aos objetos 
por eles levados ao ambiente esportivo (Apêndice 1), em situações 
fáticas que envolveram a incidência do art. 41-B como objeto de 
compreensão. Ademais, para além destes dois pontos de partida, a 
argumentação jurídico-dogmática partirá de cinco casos ou situa-
ções, a fim de demonstrar a legitimidade material em cada um dos 
exemplos, uma vez que a conduta penal somente ganha identidade 
penal quando tanto o sujeito quanto o objeto são considerados em 
um contexto específico, na medida em que ambos, isolados, não tra-
duzem a legitimidade material suficiente para ensejar a incidência da 
sanção penal. Portanto, serão levados em conta o contexto esportivo, o 
torcedor individual ou inserido em um subgrupo, bem como alguns 
critérios materiais desenvolvidos acerca dos objetos utilizados pelos 
torcedores (retratados no Apêndice 2) para se chegar à conclusão 
de que nem todas as situações formalmente típicas, considerando o 
tipo um recorte da realidade, necessariamente merecem reprovação 
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penal. Por derradeiro, esta confluência das ciências criminológicas, da 
ciência penal e da práxis, tem, antes de tudo, o objetivo de aproximar 
a academia do sistema de justiça e reafirmar que o conhecimento 
doutrinário somente faz sentido se propuser a resolver problemas 
oriundos dos conflitos sociais.



U
L

ISSE
S A

U
G

U
STO

PA
SC

O
L

A
TI JU

N
IO

R
TO

R
C

E
D

O
R

&
D

elito

ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

O livro traz uma análise do 
fenômeno da violência pra-
ticada por torcedores no 
âmbito esportivo, especial-
mente no cenário do futebol 
e os mecanismos escolhidos 
pelo legislador para o en-
frentamento desta delicada 
questão que, diuturnamente, 
é debatida e discutida não 
apenas nos meios acadêmi-
cos e jornalísticos, mas pela 
sociedade em geral. 
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O tema delito e esporte está certamente inserido entre os 
mais debatidos na crônica jornalística, especialmente no Bra-
sil e na América Latina, locais nos quais o futebol e as torci-
das organizadas fazem parte no cotidiano político-social-po-
licial. O autor, mediante sua experiencia à frente do Anexo 
de Defesa do Torcedor, busca compreender a dimensão de 
sociabilidade dos subgrupos organizados e a violência levada 
a efeito no cenário esportivo. 
Nessa lógica, para além de uma análise de simples verifica-
ção de constitucionalidade ou não, o autor busca interpretar 
a escolha do legislador para o enfrentamento deste especial 
tipo de violência – o art. 41-B, parágrafo 1º, inc. II do Estatuto 
do Torcedor.  Parte-se, assim, de uma atividade interpretati-
vo-teleológica de redução típica, articulada com conhecimen-
tos dogmáticos dos injustos de posse, auxiliada, também, pela 
criminologia na busca da compreensão das subculturas delin-
quentes, bem como da análise empírica de dados extraídos 
do Anexo de Defesa do Torcedor e do estudo do ambiente de 
risco representado pelo futebol. 
Não obstante o tipo penal atenda a uma política criminal 
global de segurança nos eventos esportivos, o objetivo é, con-
siderando o tipo autonomamente legítimo, criar critérios ma-
teriais que permitam a imposição de pena a determinados 
comportamentos praticados por torcedores, isto em determi-
nados contextos específicos.
O livro, por fim, discute o fenômeno da violência no futebol 
por uma perspectiva criminológica, as respostas jurídicas à 
violência no esporte no Brasil e no exterior e a escolha penal 
do legislador para o enfrentamento de tal fenômeno. 
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